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Debrecen legnagyobb
légszennyezőanyag-

kibocsátó telephelyei

.........

! Az izzógyárból származó szennyvíz
molibdénnel szennyezett, és mivel azt egy
földmedrű tárolóba jutatták, így a
szennyezés kijutott a környezetbe is. A
szennyezés feltárásakor derült ki, hogy a
talajvízben nem csak nehézfémek, hanem
klórozott szénhidrogének is jelen vannak,
olykor a határérték száz-ezerszeresét
meghaladó mennyiségben. A kloroform,
szén-tetraklorid, és más szennyezőket da-
ganatkeltő és születési rendellenességet
okozó vegyületeknek tartják.

Aggályos...
Izzógyár

Hajdúböszörmény
.........

Adatok és képek 
forrása:

TiKöFe: A Tiszántúli Környezetvédelmi
Felügyelőség illetékességi területének
környezeti állapota, 2006.
TiKöFe: Intézkedési Program, 2004.
Saját adatgyűjtés

............

Forrás: Tiköfe, in-
tézkedési program, 2004



Nem ipari megye
mégis?

Bár Hajdú-Bihar megyében az ipar közel sem
olyan domináns, mint más megyékben, azonban
itt is akad olyan ipari üzem, amely múltbéli
szennyezése, vagy éppen méretéből adódó
környezetterhelése figyelmet érdemel, és ki-
hatással van környezetünk állapotára. Kiad-
ványunkban ezeket a problémákat mutatjuk be.

Polgári égető
gumihulladék.........

A rákospalotai és a dorogi hulladékégető után az
ország harmadik legnagyobb direkt égetőműve a
Polgárra tervezett üzem, melyben a tevékenység
még nem indult meg. Az égetőben 18.600 tonna gu-
mihulladékot terveznek elégetni, energia
hasznosítása mellett. A létesítménnyel a legfőbb
probléma, hogy engedélyezése során nem készült
semmilyen környezeti hatástanulmány, így a
környezeti hatásokkal sem vagyunk tisztában.
További gond, hogy hazánkban a gumi anyagában
történő hasznosítása megoldott, és az égetés ettől a
környezeti szempontból kedvezőbb megoldástól
veszi el a nyersanyagot.

Debreceni Erőmű 
(DE).........
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t Az 1908-ban épült erőmű mára

elavultá vált, és a 2000-es évek-
ben is a város egyik legnagyobb
ipari kén-dioxid kibocsátója. Az
erőmű fűtőolajat is felhasznált
tüzelőanyagként, és ekkor nem
tudta tartani a határértékeket, így
több alkalommal is megbírsá-
golták. A hosszú működés során a
talaj is szennyeződött szén-
hidrogénekkel, amely kár-
mentesítést igényel. Legutóbb
2001-ben történt kisebb olajszeny-
nyezés.
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(DKCE)
A 2000-ben üzembe helyezett új
erőmű csúcstechnológiát képvisel.
Egyetlen hátránya, hogy Debrecen
belvárosához igen közel
helyezkedik el. Debrecen   leg-
nagyobb ipari nitrogén-dioxid  ki-
bocsátója a maga 262 t/éves
mutatójával. Az üzem hatásterülete
lakott területeket is érint, üzembe
helyezésével mérhető módon nőtt a
levegő terheltsége.

Debreceni Gyógyszer-
gyár
A debreceni Nagyerdőben lévő gyógy-
szergyár legkomolyabb környezeti ki-
hívása a ’60-as években okozott talaj-
vízszennyezés, amely 75 méter mélységig
szennyezte el a felszín alatti vizeket.
Ennek következtében több ivó-vízkutat is
le kellett zárni. A kármentesítés
megkezdődött, de akár több évtizedet is
igénybe vehet.
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...TTuuddttaa??
A megyében több helyen, így Berettyóújfaluban és
Balmazújvárosban is terveznek biomassza
erőművet.

TTuuddttaa??
Debrecenben is működik hulladékégető, amely el-
sősorban kórházi veszélyes hulladékot éget. Az
égetőben évente csak egy alkalommal mérik a ki-
bocsátott szennyezőanyagok mennyiségét.

Először Vekerden, most Tetétlenen ter-
vezik felépíteni azt a 25 ezer tonna ka-
pacitású akkumulátor feldolgozó üzemet,
amelynek ügye országos nyilvánosságot
kapott. Az első helyszín Natura 2000-es
védett területen létesült volna, a fő aggály
azonban a 66 kg-os éves ólomkibocsátás.
Ez utóbbi miatt Tetétlenen is tiltakoznak a
gyár megépítés ellen.

Vekerd - Tetétlen

kisért a múlt?

egy régi történet


